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Chytré předvánoční 
nákupy

Přehrajeme
každé video
Jak vyzrát na spleť kodeků a spustit film 
nebo hudbu na jakémkoliv zařízení

V testu: Všechny nové funkce proti malwaru a špehování
Navíc: Nejlepší prohlížeč pro nový systém

Jak bezpečná
jsou Windows 10

Nejlépe fotící
smartphony
Vybíráme mobily, které pořizují ty nejlepší fotografie 
a mohou sloužit jako rovnocenná náhrada fotoaparátu
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Projektory Optoma, určené pro domácí zábavu nebo pro 
vytvoření opravdu kvalitního domácího kina, se staly ce-
losvětovým fenoménem a Optoma si díky nim získala po-
zitivní ohlasy laické i  odborné veřejnosti, což ji pomohlo 
upevnit svou pozici v této oblasti. Rodinu tzv. Home Cine-
ma projektorů tvoří jedenáct produktů, kterým netrvalo 
dlouho si získat srdce spokojených uživatelů a  Optoma 
Full HD projektory pro domácí kino se staly nejprodáva-
nějšími na českém trhu v letech 2014–2015 (zdroj: PMA 
Q2 2015). Je patrné, že Optoma bere své postavení vážně 
a  s  maximální pečlivosti vytváří produkty vysoké kvality. 
Dvacet let zkušeností v  poli výroby projektorů a  optiky, 
které se odráží v nové modelové řadě, ukazují směr, jimž 
se výrobce vydává.

Domácí zábava pro každého
Optoma uchopila koncept Home Cinema jako celek a  pro-
vedla změnu ve skladbě projektorů tak, aby se přiblížila 
každému zákazníkovi. V  řadě projektorů typu mainstream 
přichází s produktem HD141X, který se přes své vynikající 
parametry stává se dostupným projektorem pro téměř ja-
koukoliv domácnost, jež zvažuje zaměnit klasickou TV za 
projektor. Novinkou, která se objeví v prodeji na konci roku 
2015 je HD28DSE s procesorem DARBEE Visual Presence. 
Optoma také myslí na domácnosti, které nemají vhodné roz-
měry bytu k instalaci projektoru s klasickou projekční vzdá-
lenosti, a které by si rády vychutnaly filmy na velkém plátně. 
Pro tyto účely je zde projektor s krátkou projekční vzdálenos-
ti GT1080 (GT1070X), jenž dokáže vytvořit např. 100“ obraz 
z cca jednoho metru. 

Do mid-segmentu patří projektory HD36 (HD151X) a HD50 
(HD161X) nabízející vertikální lens shift a  funkce známe 
u dražších projektorů: Pure Motion, Pure Colour, CMS+ nebo 
Ultra Detail, které doslova ždímají maximum z každého pi-
xelu a dávají obrazu nový rozměr. V tomto segmentu Optoma 

Dokonalé projektory  
pro domácí kino

sází na agresivní cenovou politiku a přibližuje tak produkty 
vyšší třídy široké veřejnosti.

High-end segment reprezentují zcela nové projektory HD90+ 
a HD91+, které se objeví v prodeji koncem roku 2015. Žhavým 
tipem je HD90+ nahrazující projektor HD90, jenž si v loňském 
roce vysloužil ocenění „Videoprojektor roku 2014–2015“ v ča-
sopisu StereoVideo. Inovovaná LED technologie představuje 
nové možnosti v projekci a dává těmto projektorům vyjímeč-
né vlastnosti, jakými jsou širší barevný gamut, vyšší kontrast 
a hloubka černé barvy.

Optoma sází na DLP® technologii, víte proč?
Celé Optoma portfolio je výhradně postaveno na DLP® 
technologii, se kterou má dlouholeté zkušenosti. DLP® má 
oproti konkurenčním technologiím tyto zásadní výhody pro 
dokonalou projekci:
•	  jemný a  ostrý obraz – je daný velmi malou vzdálenosti 

mezi pixely (zrcadly v DMD čipu), tudíž se na velkém plát-
ně výrazně snížuje tzv. „zubatění obrazu“,

•	  extrémní rychlost – DLP® technologie zaručí naprosto 
plynulou a ostrou  projekci jak v 2D tak i ve 3D (bez lagů 
a ghosting efektu); velmi nízký input lag umožnuje bez-
problémové hraní akčních her nebo sledování sportovních 
přenosů bez ztráty obrazové kvality,

•	  vysoký kontrast – kombinace DMD čipu a Optoma Dyna-
mic Black technologie umožní dosažení vysokého kontra-
stu, nezbytně nutného pro zobrazení jemných detailů ve 
tmavých scénách,

•	  black level / white colour – gray scale přechází od hlubo-
ké černé až po čistě bílou barvu, tmavé i světlé scény jsou 
bez artefaktů,

•	  barevná věrnost – DLP® poskytuje přirozené zobrazení 
pleťových barev a přesné barvené podání,

•	  stálost – kvalita obrazu je neměnná a  projektory jsou 
mnohem odolnější vůči okolnímu prostředí.

Co je klíčem pro kvalitní podívanou?
Projektory Optoma jsou známé především pro vysokou kvalitu a spolehli-
vost. Nová modelová řada si dává především záležet na poskytnutí dokona-
lého zážitku a komfortu:
•	  VYSOKÝ KONTRAST – typický pro projektory Optoma, je důležitý pro 

dosažení jemných detailů ve tmavých scénách a široké palety odstínů, 
což je pro klíčové pro příjemné sledování filmů;

•	  24P ZPRACOVÁNÍ OBRAZU – projektor dokáže dokonale zpracovat 
a promítat film rychlostí 24 snímků/vteřinu = dokonalý kino zážitek;

•	  BOHATÁ KONEKTIVITA – HDMI s podporou MHL; možnost volitelného 
bezdrátového Wi-Fi připojení;

•	  HERNÍ MÓD – extrémní rychlé zpracování obrazu umožní zaměnit 
monitor za projektor,

•	  AKTIVNÍ 3D TECHNOLOGIE – při použití Optoma 3D brýlí ZF2300 
získá uživatel bezkonkurenční 3D požitek a komfort;

•	  DLOUHÁ ŽIVOTNOST LAMPY – až 8 000 hodin v Eco modu,
•	  5 LET GARANCE BAREVNÉ VĚRNOSTI – Optoma oficiálně garantuje 

barevnou stálost a dává záruku na DMD čip po dobu pěti let.

PLACENÁ INZERCE
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Microsoft v České republice změnil svou adresu – 
přestěhoval se do nových pražských kanceláří. Na 
první pohled k  tomu snad ani nebyl důvod: pů-
vodní i nová několikapodlažní prosklená budova 
jsou od sebe vzdáleny jen pár kroků, obě působí 
moderně a  určitě také obě nabízejí kvalitní pra-
covní prostory. Microsoftu ale posloužila nová 
adresa k vytvoření nové pracovní koncepce a po-
měrně odvážnému pokusu sám na sobě ukázat, 
jak si představuje moderní pracoviště a  způsob 
práce vůbec. Vznikl tak zajímavý projekt, který se 
u nás zatím moc nevidí. Heslem je práce odkud-
koliv – zaměstnanci mohou pracovat tam, kde to 
v dané chvíli dává největší smysl, nemusí to tedy 
nutně být „v práci“. Když už jsou v kanceláři, ne-
mají tu předem určené místo. Musí si ho najít – 
pracovišť je tu dost, každé vybavené přípojnými 
body. Své osobní věci mají v uzamykatelných bo-
xech, které jim zároveň slouží jako poštovní 
schránky. Kancelářské prostory ale rozhodně ne-
působí nijak stroze, originální a různorodá archi-
tektura (to muselo stát peněz – kde na to ten 
Microsoft pořád bere?) nabízí zaměstnancům 
volbu různých prostředí ke komunikaci a k tomu, 
aby se v práci cítili opravdu příjemně. Kanceláře 
jsou navíc propojeny tzv. huby – spojovacími mís-
ty s kuchyňkou, kde se lidé mohou scházet i mi-
mo oficiální zasedací místnosti. Huby mají nefor-
mální prostředí a Microsoft věří, že právě tam do-
chází k důležitým setkáním a diskusím. 

josef.mika@chip.cz

JOSEF MIKA 
šéfredaktor

Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější a nezávislými 
odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Pokud chcete svůj počítač dobře za-
bezpečit, pak nemůžete počítat jen s antivirem vestavěným ve Windows.

Bitdefender kód:     

Spusťte internetový formulář www.bitdef.cz/chip-ap2016 a vložte do něj svůj e-mail a Bitdefender 
kód, který vidíte výše. Obratem vám dorazí e-mail s vaší licencí. Instalační data a další instrukce 
k registraci najdete na Chip DVD. 
Majitelé digitálního Chipu najdou svůj Bitdefender kód v e-mailu pro stažení balíčků se softwarem. 

Exkluzivní roční verze zabezpečení v ceně 650 Kč
  Výkonný antivir    Bitdefender Antivirus Plus 2016      

Díky všem těm mobilním zařízením, kvalitnímu při-
pojení, VPN, vzdáleným plochám, cloudu a  dalším 
technickým prostředkům je práce doslova odkudkoliv 
už běžně možná a většina z nás ji tak i provádí. Pozi-
tivním důsledkem je, že ve firmách jako Microsoft už 
není nutné jezdit denně do zaměstnání, protože jinde 
(doma) občas ušetříte čas, máte třeba více klidu a mů-
žete zvládnout více za kratší dobu. Do kanceláře pak 
jezdíte hlavně se setkávat, diskutovat a řešit věci spo-
lečně (i  když i  na to už existují spolehlivá technická 
řešení). Celé je to ale dvojsečné, výhoda se může po-
stupně a nepozorovaně zvrtnout v nevýhodu – vlast-
ně pracujeme pořád, jsme dosažitelní úplně všude 
a to se od nás i očekává. Práce prostě nekončí odcho-
dem z kanceláře, jsme on-line všude. Věřím, že podob-
né pocity zažíváte i vy. Jsem zvědavý, jak se časem no-
vé pracovní koncepty osvědčí a zda se podaří udržet je 
v mezích, kdy budou poskytovat výhodu zaměstnan-
cům i firmám. Myslím, že samotné IT už v tom o moc 
víc udělat nemohou.

Přeji vám příjemné čtení v prosincovém Chipu, klidné 
předvánoční období a ať vám informační technologie 
slouží co nejlépe.

Kancelář, kam se podíváš 
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Hvězda Vašich Vánoc

MUZE C3 WIZE 3111

Krása na pohled
Stylový smartphone, který bude skvě-
le sloužit. Nabízí nejnovější Android 5.0 
Lollipop, kvalitní 5“ HD IPS displej, Dvě 
kamery (8 MPx a 5 MPx) s LED bleskem 
a dual SIM.

Obohaťte svůj život
Sledujte fi lmy na jasném a prostorném 
10,1“ displeji, hrajte hry díky výkonné-
mu čtyřjádrovému procesoru, uchovejte 
vzpomínky ze svých cest pomocí přední 
a zadní kamery a využijte všechny výho-
dy nové Androidu 5.1 Lollipop. To vše jen 
díky novému modelu Wize 3111.
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 110 Rychlejší domácí Wi-Fi

Ne vždy je vaše bezdrátové připojení vyladěno tak, 
aby poskytovalo nejvyšší rychlost, 
dosah a spolehlivě přenášelo velké 
objemy dat. Poradíme, jak na to.

 115 Zrychlete si Wi-Fi 
Návod, jak si jednoduše vytvořit 
směrovou Wi-Fi anténu a vylepšit 
tak domácí bezdrátovou síť. Po-
může vám šablona z vloženého 
kartonu.

 116 Přehrajte vše!
Filmy a hudba se k nám dnes dostávají z mnoha zdrojů 
z webu, z PC nebo z nejrůznějších sítí. Chip vám pomůže 
udělat si pořádek v tomto mediálním chaosu.

 120 LTE využívá frekvence Wi-Fi
LTE se snaží hledat další cesty ke svému provozu. Prostor 
našlo v bezlicenčním pásmu 5 GHz, musí se však vypořádat 
s tím, že jej využívá i Wi-Fi.

 122 Kvalitní monitor a pohodlná klávesnice
Nejlepší PC komponenty, 4. část seriálu Chipu – tentokrát 
o výběru nejvhodnějších klávesnic, myší a monitorů.

 126  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionál-
ní tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, 
tipy vztahující se k mobilním zařízením i programům 
na Chip DVD.

Stálé rubriky 
 3 Editorial 
 4  Obsah
 50  To nejlepší z Chip DVD

 56  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Jak přehrát vše – 
videa i hudbu
PC, web, NAS: Jak překonat 
chaos nejrůznějších formátů.

Strana 116

Nejvhodnější díly 
pro nejlepší  počítač
Seriál Chipu k výběru správných 
komponent pro PC pokračuje na 
téma klávesnice, myši a monitory.

Strana 122

Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

Bitdefender AV Plus 2016  VÝKONNÝ MODERNÍ ANTIVIR
Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější 
a nezávislými odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Nespolé-
hejte jen na řešení vestavěné ve Windows.

SlideShow 7 Premium  VYTVOŘTE KRÁSNÉ FILMY
S multimediálním studiem SlideShow můžete vytvářet nádher-
né filmy za použití fotografií, videosouborů, hudby nebo mluve-
ného slova. Nic vás nebude omezovat.  

CleverPrint 2016 Pro  SNIŽTE NÁKLADY NA TISK
CleverPrint je zručná aplikace pro optimaliza-
ci různých tiskových procesů a snížení nákla-
dů na tisk odstraněním zbytečných částí do-
kumentů nebo grafiky.

Windows Recovery Tool  RESET LOKÁLNÍCH HESEL
Nástroj Windows Password Recovery Tool slouží k resetování 
zapomenutých hesel k lokálním uživatelským účtům ve Win-
dows – smažete je a po startu zadáte nová.

LAN Exam Maker 2.3  OTESTUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE
Všestranný nástroj na vytváření a vyhodnocování různých dru-
hů testů, který využívá webové rozhraní. Na otázky lze odpoví-
dat z počítače nebo i ze smartphonu.

UnHackMe 7.8  LIKVIDÁTOR ROOTKITŮ
Specialitou UnHackMe je vyhledávání rootkitů, trojských koňů, 
spywaru, virů, červů nebo nebezpečných doplňků pro interneto-
vé prohlížeče. Umí to, co antiviry nezvládnou.

Podrobný návod najdete v časopise

Wi-Fi zesilovač Předloha prosměrovou anténu

Wi-Fi zesilovač

Wi-Fi zesilovač

004005_(0)_obsah_the.indd   5 3.11.2015   20:23:22

4 12/2015

OBSAH

TESTY
 58 Jak bezpečná jsou Windows 10

Postaral se Microsoft dostatečně o bezpečnost a ochranu 
vašich dat? Ukážeme vám, jak s minimálním úsilím lépe za-
bezpečíte svůj nový systém.

 66 Nejlepší prohlížeč
Edge z Windows 10 proti Google Chrome, Opeře, Firefoxu 
a novince jménem Vivaldi. Má šanci úspět?

 70 Nejlepší fotosmartphony
Chytré telefony už mnoha uživatelům slouží i jako hlavní 
fotoaparát. Které ale v této oblasti poskytnou tu nejlepší 
službu?

 76 Test notebooků se Skylakem
Nejnovější generace procesorů od Intelu slibuje vyšší 
výpočetní i grafický výkon a delší výdrž na baterii. 
Vyzkoušeli jsme první notebooky se Skylakem.

 82 Krátké testy: Hardware
Nové notebooky, tablety, smartphony a další zajímavé 
železo. Přinášíme testy novinek na trhu s hardwarem.

 90 Profesionální záchranáři
Bootovací záchranný disk může být záchranou před celou 
řadou problémů. Otestovali jsme devět nejlepších a prozra-
díme vám, který stojí za vyzkoušení.

 96 Krátké testy: So� ware
Představujeme vám několik užitečných a zajímavých 
programů a aplikací pro PC, tablety i smartphony.

 100 Otestujte si svůj smartphone
Který smartphone a tablet je nejvýkonnější? Na tuto otázku 
vám pomohou nalézt odpovědi speciální testovací aplikace.

 102 Nákupní rádce
Nejlepší hardware v žebříčcích Chipu – souhrnné srovnávací 
testy, které vám pomohou při výběru vhodného zařízení.

 106 Volání a internet
Nejvýhodnější připojení, mobilní internet, neomezené volání 
a nabídky VoIP operátorů.

 108 Průvodce Chipu po CPU a GPU
Aktuální přehled trhu: Nejlepší základní stavební kameny 
pro PC i notebooky.

Designové 
kousky v IT
Špičková zařízení jsou 
dnes natolik vyrovnaná, 
že při výběru vstupuje 
do hry i jejich design. 

Strana 32

Mobily, které 
fotí nejlépe
Telefonovat umí, jak se 
ale umístí při posuzová-
ní kvalit integrovaného 
fotoaparátu? 

Strana 70

TRENDY
 8 Nejnovější technologie na hranicích EU

Evropská unie se tváří v tvář nejnovější uprchlické vlně 
snaží modernizovat ochranu vnějších hranic pomocí 
elektroniky.

 14 Lepší vědět: YouTube
Největší videoportál světa slaví desetileté výročí. Náš 
článek s nejzajímavějšími fakty vám ukáže, že skutečně 
má proč slavit.

 26 Novinky: Bezpečnost
Hackeři útočí na autonomní vozidla | Malware v Google 
Play | Brolux útočí na internetové bankovnictví.

 30 Galileo na obzoru
Evropský navigační systém Galileo měl fungovat už dávno. 
Nyní to konečně vypadá, že už v příštím roce začne posky-
tovat alespoň část svých plánovaných služeb.

 32 Zařízení, se kterými se rádi pochlubíte
Proč schovávat router pod stůl a NAS do skříně, když 
se může jednat o atraktivní designové doplňky interiéru? 
Chip vybíral nejkrásnější techniku. 

 38 Soumrak bankovních služeb
Sílu internetu už začínají pociťovat i banky, přímé finanční 
transakce mezi uživateli jsou stále populárnější. Blíží se 
doba, kdy se bez bank obejdeme úplně?

 40 Časová osa: První mobil
Dnešní smartphony měly předchůdce v podobě mobilu 
Motorola DynaTAC 8000X. Objevil se už před třiceti lety 
a vážil skoro kilogram.

 42 Jak chytrý bude váš příští dům?
Zautomatizujte si svůj dům od sklepa až po půdu – přinese 
vám to efektivní hospodaření s energiemi, bezpečnost a sa-
mozřejmě i vyšší komfort bydlení.

 44 Vánoční nakupování
Náš průvodce nakupováním dárků vám ukáže, jak pohodlně 
a bezpečně nakupovat z vašeho domácího křesla.

Bezpečí ve Windows 10
Na co byste si měli dávat pozor, když používáte 
nový systém od Microsoftu.

Strana 58
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 110 Rychlejší domácí Wi-Fi

Ne vždy je vaše bezdrátové připojení vyladěno tak, 
aby poskytovalo nejvyšší rychlost, 
dosah a spolehlivě přenášelo velké 
objemy dat. Poradíme, jak na to.

 115 Zrychlete si Wi-Fi 
Návod, jak si jednoduše vytvořit 
směrovou Wi-Fi anténu a vylepšit 
tak domácí bezdrátovou síť. Po-
může vám šablona z vloženého 
kartonu.

 116 Přehrajte vše!
Filmy a hudba se k nám dnes dostávají z mnoha zdrojů 
z webu, z PC nebo z nejrůznějších sítí. Chip vám pomůže 
udělat si pořádek v tomto mediálním chaosu.

 120 LTE využívá frekvence Wi-Fi
LTE se snaží hledat další cesty ke svému provozu. Prostor 
našlo v bezlicenčním pásmu 5 GHz, musí se však vypořádat 
s tím, že jej využívá i Wi-Fi.

 122 Kvalitní monitor a pohodlná klávesnice
Nejlepší PC komponenty, 4. část seriálu Chipu – tentokrát 
o výběru nejvhodnějších klávesnic, myší a monitorů.

 126  Tipy & triky: Windows, O�  ce, foto, 
smartphony a tablety
Jak si vylepšit operační systém – jednoduché i profesionál-
ní tipy na chytrý software a bezproblémový hardware, 
tipy vztahující se k mobilním zařízením i programům 
na Chip DVD.

Stálé rubriky 
 3 Editorial 
 4  Obsah
 50  To nejlepší z Chip DVD

 56  Freeware měsíce
 144  Tiráž
 146  Příště

Jak přehrát vše – 
videa i hudbu
PC, web, NAS: Jak překonat 
chaos nejrůznějších formátů.

Strana 116

Nejvhodnější díly 
pro nejlepší  počítač
Seriál Chipu k výběru správných 
komponent pro PC pokračuje na 
téma klávesnice, myši a monitory.

Strana 122

Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

Bitdefender AV Plus 2016  VÝKONNÝ MODERNÍ ANTIVIR
Úsporný Bitdefender patří dlouhodobě mezi nejspolehlivější 
a nezávislými odborníky nejlépe hodnocené antiviry. Nespolé-
hejte jen na řešení vestavěné ve Windows.

SlideShow 7 Premium  VYTVOŘTE KRÁSNÉ FILMY
S multimediálním studiem SlideShow můžete vytvářet nádher-
né filmy za použití fotografií, videosouborů, hudby nebo mluve-
ného slova. Nic vás nebude omezovat.  

CleverPrint 2016 Pro  SNIŽTE NÁKLADY NA TISK
CleverPrint je zručná aplikace pro optimaliza-
ci různých tiskových procesů a snížení nákla-
dů na tisk odstraněním zbytečných částí do-
kumentů nebo grafiky.

Windows Recovery Tool  RESET LOKÁLNÍCH HESEL
Nástroj Windows Password Recovery Tool slouží k resetování 
zapomenutých hesel k lokálním uživatelským účtům ve Win-
dows – smažete je a po startu zadáte nová.

LAN Exam Maker 2.3  OTESTUJTE SVÉ ZAMĚSTNANCE
Všestranný nástroj na vytváření a vyhodnocování různých dru-
hů testů, který využívá webové rozhraní. Na otázky lze odpoví-
dat z počítače nebo i ze smartphonu.

UnHackMe 7.8  LIKVIDÁTOR ROOTKITŮ
Specialitou UnHackMe je vyhledávání rootkitů, trojských koňů, 
spywaru, virů, červů nebo nebezpečných doplňků pro interneto-
vé prohlížeče. Umí to, co antiviry nezvládnou.

Podrobný návod najdete v časopise

Wi-Fi zesilovač Předloha prosměrovou anténu

Wi-Fi zesilovač

Wi-Fi zesilovač
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Předplaťte si na tři měsíce 
Chip s dárkem a ušetříte

a) tel.: 225 985 225 (pondělí-pátek: 8-18 hod.)
b) internetová adresa: www.send.cz
c) e-mail: chip@send.cz

Předplatné objednávejte:

+ JBL GO
V HODNOTĚ 890 Kč
Přenosný bluetooth reproduktor s mikrofonem.

ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ 
PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ 
PŘEDPLATNÉ CHIP

ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ CHIP

+ JBL T280 
V HODNOTĚ 849 Kč
Špunty do uší s univerzálním 
ovladačem a kvalitním JBL zvukem.

+ AKG K511 
V HODNOTĚ 990 Kč
Stereo sluchátka přes hlavu 
s úžasným a vyváženým zvukem.

+ JBL CLIP+  
V HODNOTĚ 1690 Kč
Přenosný voděodolný bluetooth reproduktor 
s karabinou a mikrofonem.

ZAPLATÍTE
896 Kč 

A UŠETŘÍTE 534 Kč 

ZAPLATÍTE
867 Kč 

A UŠETŘÍTE 552 Kč 

ZAPLATÍTE
966 Kč 

A UŠETŘÍTE 564 Kč 

ZAPLATÍTE
1 456 Kč 

A UŠETŘÍTE 774 Kč 

ChipJBL.indd   6 4.11.2015   17:03:12
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Designově zajímavé routery 
ve tvaru válce se skrytými 
anténami začal před časem 
na trh dodávat D-link, jehož 
aktuálním nejvýkonnějším 
modelem tohoto typu je 
DIR-868L. Tento AC router 
specifikace AC 1750 nejen že 
zajímavě vypadá, ale záro-
veň není žádné ořezávátko. 
V testech jsme mu naměřili 
přenosovou rychlost až 
658  Mb/s a výborný je i jeho 
výkon na velkou vzdálenost 
s různými překážkami 
v cestě signálu. Pokud vám 
černá do interiéru neladí, 
můžete zvolit D-Link DIR-
-818LW, což je válcový rou-
ter specifikace AC 750, vyve-
dený v bílé barvě. 

Cena: cca 4 000 Kč

Další z designových Wi-Fi produktů, které si však 
zatím nemůžete koupit, je access point Edimax 
CAP1750, který získal ocenění Red Dot Award 2015. 
Jedná se o přístupový bod pro rozšíření signálu AC 
Wi-Fi sítě v rozlehlejších prostorách se specifikací 
AC 1750, slibující velmi vysokou propustnost. Tělo 
access pointu ve tvaru disku narušuje pouze mírně 
vystouplý pruh s LED indikátorem stavu připojení.  
CAP1750 je určen k upevnění na zeď nebo na strop. 
Velmi vydařený je také design Wi-Fi opakovače 
Edimax EW-7438RPn Air, který stačí jen zasunout 
do elektrické zásuvky a připojit k Wi-Fi síti. 
EW-7438RPn Air pracuje pouze v pásmu 2,4 GHz 
a jeho maximální propustnost je 300 Mb/s. 

Skutečně extravagantní de-
sign přinese do bytu router 
Asus RT-AC500. Jeho zá-
kladna s hned osmi mo-
hutnými anténami evokuje 
vrchol věže či královskou 
korunu. RT-AC500 slibuje 
podle své specifikace 
ohromnou propustnost 
bezdrátového připojení na 
úrovni 5 334 Mb/s. Před-
chozí modely ukázaly, že 
Asus umí postavit vysoce 
výkonné AC routery, takže 
se na možnost vyzkoušet 
tento designově i výkon-
nostně extrémní router tě-
šíme. Extrémní ale pravdě-
podobně bude i jeho cena.

Cena: zatím nedostupný

Byla by velká škoda strčit router TP-LINK Touch P5 do skříně. 
Pak by totiž nevynikl jeho atraktivní design, korunovaný dotyko-
vým displejem s úhlopříčkou 4,3 palce. Na displeji lze nastavovat 
základní funkce routeru, takže není nutné navštěvovat jeho ad-
ministrační rozhraní, kde může být pro méně zkušené uživatele 
nastavení zbytečně složité. Ve chvílích, kdy displej není používán 
ke konfiguraci routeru, se na něm zobrazují hodiny. Z hlediska 
hardwaru se jedná o router specifikace AC 1900, která slibuje vel-
mi rychlé bezdrátové přenosy dat. Brzy se k routeru Touch P5 vrá-
tíme v podrobnějším testu.

Cena: cca 5 000 Kč

Cena: CAP1750 zatím nedostupný; EW-7438RPn Air cca 800 Kč
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Zařízení, 
se kterými se
rádi pochlubíte
Proč schovávat router pod stůl a NAS do skříně, když 
se může jednat o atraktivní designové doplňky interiéru? 

Radek Kubeš

V
ybrali jsme zařízení, která jsou ve svých kategori-
ích vydařená nejen pokud jde o hardwarové a mě-
řitelné parametry, ale i co do designu. Špičková za-
řízení jsou totiž dnes svými parametry natolik vy-

rovnaná, že při výběru vstupuje do hry právě i jejich design. 

Samozřejmostí jsou designové počítačové skříně, ploché dis-
pleje, o  smartphonech, tabletech a  noteboocích nemluvě. 
Představíme vám však i zařízení, u kterých byste možná ani 
nečekali, kolik úsilí jejich výrobci věnovali právě designové 
stránce.   autor@chip.cz

Sexy routery
Srdcem domácích IT je bezpochyby 
Wi-Fi router, který zpravidla vypa-
dá jako černá nebo šedá krabice 
s tykadly antén. Nemusí tomu tak 
však být vždy – některé modely 
spojují výkonné Wi-Fi s výborným 
pokrytím a atraktivní design.

První zástupce designových 
routerů nese logo D-Link. Jed-
ná se o model DIR-890L, je-
den z nejvýkonnějších routerů, 
aktuálně dostupných na na-
šem trhu. Za nemalou cenu 
získáte třípásmový router spe-
cifikace AC 3200, kterému 
jsme naměřili maximální pro-
pustnost Wi-Fi na úrovni 
530 Mb/s. Zařízení zaujme na 
první pohled červeným šasi 
a šesti anténami. Jeho design 
má však i stinné stránky – 
router totiž zabere na stole 
opravdu hodně místa. Pořídit 
se vyplatí majitelům velkého 
množství zařízení s podporou 
AC Wi-Fi, všichni ostatní si při-
platí opravdu jen za design.

Cena: cca 8 000 Kč

Domácí síť není jen Wi-Fi, ale řada zařízení si žádá připojení přes klasický ethernetový kabel – 
zvláště pokud jsou umístěna ve větší vzdálenosti od Wi-Fi routeru a lze u nich očekávat značné 
objemy datových přenosů. Často se přitom neobejdete ani bez aktivních (zpravidla velmi ne-
vzhledných) síťových prvků v podobě přepínačů. Síťové přepínače Netgear ProSAFE Click Switch 
si za svůj design vysloužily ocenění Red Dot Award 2015, a to nejen za design samotného šasi za-
řízení, ale také za způsob, jakým umožňují upevnit a upravit síťové kabely. Unikátní je použití rá-
mečku, který lze upevnit na zeď nebo na nohu stolu a přepínač do něj zacvaknout. Doma si prav-
děpodobně vystačíte s modelem s 8 gigabitovými LAN porty, který je zároveň vybaven dvěma 
USB porty k nabíjení smartphonů a dalších zařízení.

Cena: cca 1 700 Kč
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Designově zajímavé routery 
ve tvaru válce se skrytými 
anténami začal před časem 
na trh dodávat D-link, jehož 
aktuálním nejvýkonnějším 
modelem tohoto typu je 
DIR-868L. Tento AC router 
specifikace AC 1750 nejen že 
zajímavě vypadá, ale záro-
veň není žádné ořezávátko. 
V testech jsme mu naměřili 
přenosovou rychlost až 
658  Mb/s a výborný je i jeho 
výkon na velkou vzdálenost 
s různými překážkami 
v cestě signálu. Pokud vám 
černá do interiéru neladí, 
můžete zvolit D-Link DIR-
-818LW, což je válcový rou-
ter specifikace AC 750, vyve-
dený v bílé barvě. 

Cena: cca 4 000 Kč

Další z designových Wi-Fi produktů, které si však 
zatím nemůžete koupit, je access point Edimax 
CAP1750, který získal ocenění Red Dot Award 2015. 
Jedná se o přístupový bod pro rozšíření signálu AC 
Wi-Fi sítě v rozlehlejších prostorách se specifikací 
AC 1750, slibující velmi vysokou propustnost. Tělo 
access pointu ve tvaru disku narušuje pouze mírně 
vystouplý pruh s LED indikátorem stavu připojení.  
CAP1750 je určen k upevnění na zeď nebo na strop. 
Velmi vydařený je také design Wi-Fi opakovače 
Edimax EW-7438RPn Air, který stačí jen zasunout 
do elektrické zásuvky a připojit k Wi-Fi síti. 
EW-7438RPn Air pracuje pouze v pásmu 2,4 GHz 
a jeho maximální propustnost je 300 Mb/s. 

Skutečně extravagantní de-
sign přinese do bytu router 
Asus RT-AC500. Jeho zá-
kladna s hned osmi mo-
hutnými anténami evokuje 
vrchol věže či královskou 
korunu. RT-AC500 slibuje 
podle své specifikace 
ohromnou propustnost 
bezdrátového připojení na 
úrovni 5 334 Mb/s. Před-
chozí modely ukázaly, že 
Asus umí postavit vysoce 
výkonné AC routery, takže 
se na možnost vyzkoušet 
tento designově i výkon-
nostně extrémní router tě-
šíme. Extrémní ale pravdě-
podobně bude i jeho cena.

Cena: zatím nedostupný

Byla by velká škoda strčit router TP-LINK Touch P5 do skříně. 
Pak by totiž nevynikl jeho atraktivní design, korunovaný dotyko-
vým displejem s úhlopříčkou 4,3 palce. Na displeji lze nastavovat 
základní funkce routeru, takže není nutné navštěvovat jeho ad-
ministrační rozhraní, kde může být pro méně zkušené uživatele 
nastavení zbytečně složité. Ve chvílích, kdy displej není používán 
ke konfiguraci routeru, se na něm zobrazují hodiny. Z hlediska 
hardwaru se jedná o router specifikace AC 1900, která slibuje vel-
mi rychlé bezdrátové přenosy dat. Brzy se k routeru Touch P5 vrá-
tíme v podrobnějším testu.

Cena: cca 5 000 Kč

Cena: CAP1750 zatím nedostupný; EW-7438RPn Air cca 800 Kč
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Dvoukrokové ověřování přináší
vyšší zabezpečení

Vylepšené zabezpečení pro server VPN 
prostřednictvím L2TP/IPsec

www.alza.cz www.czc.cz www.comfor.cz www.triline.cz 

Chraňte svá data
vyšším zabezpečením
Bezpečí vašich dat je vždy naší prvořadou prioritou. S postupným vývojem sítě Internet směrem k provádění čím dál tím 
zlovolnějších útoků pokračujeme ve vylepšování svých bezpečnostních mechanismů a poskytování základních metod 
ochrany, jako je například ověřování dvěma kroky, šifrování sdílených složek a okamžitá oznámení na mobilní zařízení. 
Všechna tato opatření dělají Vaše data bezpečnějšími a přitom dostupnými kdykoli a odevšud. 

Dvoukrokové ověřování přidává novou klíčovou vrstvu 
zabezpečení dat na Vašem NAS. Po jeho aktivaci bude muset 
každý, kdo se bude přihlašovat ke QTS, zadat po svém 
uživatelském jméně a hesle ještě i jednorázový ověřovací kód. 
K získání ověřovacího kódu musí být na mobilním zařízení 
uživatele nainstalována autentizační aplikace (jako například 
Google Authenticator pro Android/iOS nebo Authenticator pro 
Windows Phone). To zajišťuje, aby přístup na NAS měli jen 
oprávnění uživatelé.

S QTS 4.2 se Váš NAS může stát VPN serverem s podporou 
L2TP/IPsec, čímž Vám umožní zabezpečený přenos dat v rámci 
privátní místní sítě. Zejména užitečný je k tomu, aby uživatelé 
z podnikové sféry měli možnost dálkového přístupu k důvěrným 
�remním dokumentům, když jsou na cestách.

Chraňte své sdílené složky pomocí 
256-bitového šifrování AES
Kromě šifrování na základ svazků můžete nyní chránit sdílené 
složky pomocí 256-bitového šifrování AES. K přístupu k jakýmkoli 
datům ve sdílené složce je třeba mít bezpečnostní klíč nebo heslo, 
čímž je zabráněno neoprávněnému přístupu a narušování dat.

Dostávejte mobilní výzvy kdykoli
Příjem oznámení z Vašeho NAS pokaždé, když dojde k nějaké 
výstraze nebo chybě, pomáhá uživatelům okamžitě zareagovat 
a zajistit zabezpečení svých dat. S QTS 4.2 můžete aktivovat službu 
zasílání a dostávat bezprostřední oznámení prostřednictvím 
mobilní aplikace Qmanager. Dále můžete nakon�gurovat, při 
jakých typech systémových událostí vysílat výstražná oznámení – 
při varování nebo při chybě.

www.qnap.com www.qnap.com/i/cz/
facebook.com/QNAPczechrepublic
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Vystajlovaná data
Zatímco v případě routerů se produktoví designéři občas 
pouštějí do zajímavých kreací, síťová úložiště mají v drtivé 
většině podobu krabic na čtyřech nožkách, ze kterých vede 
svazek kabelů. Jelikož v NAS serverech chladí disky výkon-
né ventilátory, asi málokdo stojí o umístění hučících krabic 
na pracovní stůl či vedle televize v obýváku. Přesto se na-
jdou modely, které vás potěší vzhledem i tichým provozem.

Do světa placatých externích disků připojovaných k počítači 
prostřednictvím USB (v tomto případě ve verzi 3.0) vnesl čers-
tvý závan atraktivního designu Seagate se svým externím dis-
kem Seagate Seven. Tenké, jen 7 mm silné tělo s pouzdrem 
tvarovaným do podoby krytu pevných disků skrývá 500GB 
magnetický pevný disk se standardní rychlostí 5 400 otáček za 
minutu a 16MB vyrovnávací pamětí. Seagate Seven není re-
kordmanem v rychlosti přenosu dat a za atraktivní design (oce-
něný Red Dot Award 2015) je v tomto případě třeba připlatit ne-
malou částku. Stejným oceněním za design se může pochlubit 
i přenosný disk Samsung T1, který však ve svém atraktivním 
pouzdře skrývá disk typu SSD s kapacitou 250, 500, či dokonce 
1 000 GB. Tento přenosný disk může chránit data před neopráv-
něným přístupem 256bitovým AES šifrováním a k počítači se 
samozřejmě připojuje přes USB 3.0.

Cena: Seagate Seven cca 3 000 Kč; Samsung T1 od cca 3 500 Kč

NAS QNAP HS-251 se dvěma disky uloženými naplocho vedle 
sebe se obejde zcela bez aktivního chlazení, což jej, společně 
s jeho designem, předurčuje k umístění hned vedle systému do-
mácího kina. HS-251 určitě nikoho nezklame bohatou multime-
diální výbavou použitého operačního systému, dostupností sou-
visejících mobilních aplikací ani svým výkonem. S rychlostí čtení 
dat přes 100 MB/s nebudete mít problém zásobovat videem ve 
vysokém rozlišení hned několik multimediálních zařízení ve va-
ší domácí síti.

Cena: cca 10 000 Kč

Specialitou úložiště QNAP TS-453mini je vertikální umístění 3,5palcových pevných disků, 
které tento NAS pojme hned čtyři. Ventilátor je umístěn ve spodní části a celé zařízení je vel-
mi tiché. TS-453mini pohání výkonný 4jádrový procesor Intel Celeron s 2 GB operační paměti, 
kterou lze snadno rozšířit až na 8 GB. NAS navíc může pracovat i jako multimediální centrum 
připojené přes HDMI přímo k televizi či receiveru domácího kina, přičemž v jeho balení na-
jdete i dálkový ovladač pro ovládání přehrávání multimédií. Naměřené rychlosti čtení a zápi-
su dat přes 100 MB/s řadí TS-453mini ke špičce ve své kategorii.

Cena: cca 14 000 Kč

NAS servery v bílé barvě nabízí 
i Synology, jedná se však prak-
ticky jen o přebarvená šasi kla-
sických černých zařízení. Trochu 
zajímavější jsou jednodiskové 
i dvoudiskové modely úložišť 
WD My Cloud (dvoudisková zaří-
zení mají označení Mirror) s ver-
tikálně vkládanými disky. Roz-
sah softwarových funkcí je mož-
ná menší než u konkurence, 
ovládání je však velmi přehledné 
a výhrady nemáme ani k výkonu 
úložišť, která jsou dostupná 
s různými kapacitami. Bílý dvou-
diskový NAS nabízí i D-Link v po-
době modelu DNS-320LW.
Cena: WD My Cloud od cca 4 000 Kč; 
D-Link cca 2 000 Kč (bez disků)

032036_(0)_design.IT_the.indd   34 3.11.2015   21:03:55



NEJLEPŠÍ ANTIMALWAROVÉ ŘEŠENÍ NA TRHU
(nejvyšší průměrné skóre v oblasti ochrany, výkonnosti a použitelnosti)

www.bitdef.cz
Kontakt:
CZ  +420 272 048 480 
SK  +421 696 850 810 ITiseasy

BitdefenderCZSK bitdefenderczsk 

36 12/2015

TRENDY Designové IT

Kingston nezapomíná, že mezi hráče a uživatele počítačů patří i dá-
my, a proto nabízí svoje sluchátka Kingston HyperX Cloud II i v růžo-
vo-bílé variantě. Díky polstrování z paměťové pěny jsou sluchátka na 
hlavě velmi pohodlná i při dlouhém používání a na jejich kabelu na-
jdete i procesor virtuálního prostorového zvuku (7.1). Sluchátka 
Kingston HyperX Cloud II mají nejen lákavý design, ale zároveň per-
fektně přehrají zvuk her, filmů i hudby všech žánrů. Co do přednesu 
zvuku patří jednoznačně mezi to nejlepší, co si dnes můžete v dané 
cenové kategorii pořídit.

Cena: cca 2 500 Kč

Jestliže máte tenký notebook bez optické mechaniky, a přesto občas 
potřebujete číst nebo vypalovat data na CD či DVD, budete potřebo-
vat externí CD/DVD mechaniku. Za model Samsung SE-208GB se 
přitom určitě nebudete muset stydět. Tato tenoučká CD/DVD vypalo-
vačka je dostupná ve čtyřech barvách a za svůj design získala oceně-
ní Red Dot Award 2015. Externí mechanika si poradí se všemi běžný-
mi typy optických médií (kromě Blu-ray) a k počítači se připojuje pro-
střednictvím rozhraní USB 2.0.

Cena: cca 700 Kč

O sluchátkách vybavených mik-
rofonem platí to samé jako 
o klávesnicích – především 
hráči mají na výběr 
z nepřeberného 
množství modelů 
s různým designem. Logi-
tech však nedávno představil 
bezdrátový headset Artemis 
Spectrum G933, který spojuje procesor prostorového zvuku (7.1), de-
tailně nastavitelný zvukový výstup a atraktivní design, jehož nejvý-
raznějším prvkem jsou osvětlené pásy na boku mušlí. V ovládací 
aplikaci instalované v počítači si můžete nastavit barvu podsvícení 
i jeho styl (pulzování, změna barev atd.). V záplavě světel nezapo-
meňme ani na perfektní zvuk při hrách, poslechu hudby i sledování 
filmů. Podrobnější test sluchátek Artemis Spectrum G933 přineseme 
v některém z následujících vydání Chipu.

Cena: cca 6 500 Kč

Klávesnic se zajímavým designem, především těch určených 
pro hráče, najdete desítky. Pokud vás ale místo agresivního 
vzhledu herních klávesnic s mechanickými přepínači zajímá 
skloubení elegantního designu s ergonomií, možná na vašem 
stole přistane zajímavě tvarovaná klávesnice Microsoft Sculpt 
Ergonomic Desktop Wireless, doplněná o samostatný nume-
rický blok a myš. Speciální design klávesnice pomáhá se 
správným držením rukou při psaní a snižuje jejich únavu.

Cena: cca 2 500 Kč

Hledáte-li na svůj stůl kompaktní Bluetooth reproduktor, ne-
můžete pořízením modelu BenQ treVolo udělat chybu z hle-
diska designu ani kvality zvuku. Výklopné panely totiž ne-
jsou samoúčelným výstřelkem designéra, ale skrývají elek-
trostatické membrány reprodukující vysoké tóny. Stejné ob-
vykle najdeme pouze ve špičkových Hi-Fi reprosoustavách 
nebo audiofilských sluchátkách. Uvnitř zkoseného kvádru se 
dále nacházejí dva kvalitní 2,5palcové basové reproduktory, 
kombinované s pasivními rezonátory. O rozezvučení této ne-
obvyklé sestavy se starají hned čtyři digitální zesilovače (pro 
každý měnič jeden). BenQ treVolo hraje skutečně skvěle 
a sedí mu téměř všechny hudební žánry.

Cena: cca 8 000 Kč

Atraktivní doplňky
I když máte počítač nenápadně umístěný pod stolem, na 
desce stolu zpravidla zůstávají doplňky, které nechcete neu-
stále schovávat do šuplíku. O to důležitější je jejich design, 
který musí každého upoutat na první pohled.
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Vše, co potřebujete vědět o nových Windows

Windows 10: 
Kompletní průvodce

SPECIÁL

Bootovací DVD s instalací Windows 10 
+ 11 plných verzí

Speciální vydání je možné objednat také na stránkách www.send.cz 
(poštovné a balné hradí vydavatel).

V prodeji 
od 24. září 
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Android KOMPLETNÍ PRŮVODCE 
PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE

K dostání za 199 Kč
ve vybraných prodejnách 

tisku a u knihkupců,
objednat lze on-line na 

www.send.cz

 Vybíráme 
telefon 
a tablet

 Základní 
i pokročilá 
nastavení

 125 
nejlepších 
aplikací

98STRAN RECENZÍ, 
RAD A NÁVODŮ
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